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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             Λάξηζα 31-5-2018 

ΓΗΜΟ ΛΑΡΙΑΙΩΝ                                                                      Αξ.πξωη.: 19567 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩN ΤΛΙΚΩΝ                           

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : ΕΤΡΩ   74.400  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ( 60.000€  + ΦΠΑ 24% 14.400) 

 

ΕΚΣΕΛΕΗ : ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

CPVS   44115210-4 ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1      ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

ΑΡΘΡΟ 1ν 
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ 74.400 €  ( 60.000 €  + ΦΠΑ 24% 
14.400 ) 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

         Ο δηαγωληζκόο θαη ε πξνκήζεηα ζα γίλνπλ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά  ζηε δηαθήξπμε ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16.( ΑΡΘΡΟ 117) 
Η παξνύζα είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
1. ΓΔΝΙΚΑ 

Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηωλ 

πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεωλ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ , πιαηεηώλ θαη  θηηξίωλ . 

ηελ πξνκήζεηα ζπκπεξηιακβάλεηαη κεραλνινγηθό πιηθό (ελδεηθηηθά: ζωιήλεο γαιβαληδέ , ζωιήλεο 

πιαζηηθνί πδξεπζεο, κπαηαξίεο, εηδε πγηεηλήο θιπ.), εξγαιεία πδξαπιηθώλ θαη όηη είλαη απαξαίηεην 

γηα ηελ ζπληήξεζε ηωλ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ. 

Η πξνκήζεηα ηωλ απαξαίηεηωλ απηώλ πιηθώλ ζα πινπνηεζεί κε ζπλνπηηθό  δηαγωληζκό, ζύκθωλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ην εμεηδηθεπκέλν πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ. 

Οη ηηκέο πιηθώλ έρνπλ ιεθζεί κε ηηκέο εκπνξίνπ (Σ.Δ.). ε θάζε πεξίπηωζε ζηηο ηηκέο κνλάδαο 

πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε κεηαθνξάο ηωλ πιηθώλ κέρξη ην ηερληθό εξγνηάμην ηνπ Γήκνπ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ πξνκήζεηα ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

ζωιήλεο γαιβαληδέ , ζωιήλεο πιαζηηθνί ύδξεπζεο, κπαηαξίεο, εηδε πγηεηλήο, θαδαλάθηα, 

δηαθόπηεο, γωλίεο, ξαθνξ,  αληιίεο, ζηθώληα ζπηξάι ,ζεξκαληηθά ζώκαηα θ.ι.π.  

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, λα είλαη ηεο απόιπηεο εγθξίζεωο ηεο ππεξεζίαο  θαη 

λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηωλ αληίζηνηρωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Τιηθά θαη ινηπά είδε πνπ ζα 
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ρξεζηκνπνηεζνύλ ρωξίο έγθξηζε, εθ' όζνλ δηαπηζηωζεί ε αθαηαιιειόηεηά ηνπο, δηαηάζζεηαη από 

ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ή κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Αλ ν Αλάδνρνο δηαθωλεί , ηα πιηθά δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειόηεηά ηνπο από εξγαζηεξηαθό έιεγρν, πνπ γίλεηαη από 

θξαηηθά εξγαζηήξηα . 

Οη δαπάλεο γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν 

 

Κ.Α. 30.6661.44006 – 30.6662.44005 – 30.6662.44010 
 
 
  Η  ΤΝΣΑΞΑΑ                                                                          Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ       

                                                                              ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ  

                                                                                              ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

   ΑΝΑΣΑΙΑ ΤΝΑΠΑΛΟΤ                                            Βαζηιηθή ΜΠΟΤΜΠΙΣΑ 

             

 

                                                                    ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

                                             Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

                                                            ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

                                                                     ΠΑΣΙΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


